
 

 

 
 
 

 
 
 

 سرمقاله

عالم اندیشه و حکمت اسالمی دارد. برای قدردانی  تردید صدرالمتالهین حق بزرگی بربی
 های علمی نامه اجمالی وی در شماره پیش تبیین شد. اکنون به نوآوریاز این اندیشمند بزرگ، زیست

: د ویژگی اساسی استشخصیت منحصر به فرد مالصدرا دستاورد چن 1شود.او اشاره می
. دامنه گسترده 3. تعمق بسیار و فهم موشکافانه فلسفی؛ 2. دستیابی به شهودهای قلبی؛ 1

 ؛گیر و پرکاری علمی. تالش پی4اطالعات کالمی، فلسفی، عرفانی، حدیثی و تفسیری؛ 
 . روحیه شجاعت و نوآوری در علم.5

 ر جنبه روش و محتوا دست یافتهایی دهای مزبور به نوآوریکمک ویژگیمالصدرا به 
 بعد علمی و چه از جهت اخالقیدر  چهمالصدرا را بر آن اساس بنیان نهاد. « حکمت متعالیه»و 

 اگر بتوان یاکوب بوهمه»گوید: میپرفسور هانری کُربن در فلسفه غرب همانندی ندارد. 
 اما این ستایش .«شد مالصدرا خواهد ،و بر توماس آکویناس افزود پیوند دادبرگ را  ینو سوئ

 سیناالدین و ابنتوان اجتماع محیینیز تنها به جنبه علمی او اشاره دارد و مالصدرا را می
 در فلسفه اسالمی، و افالطون و ارسطو در فلسفه یونان دانست. 

                                              
؛ «بنیاد حکمت اسالمی صددرا »های استنادی ذیل گرفته شده است: پایگاه اطالع رسانی نامه از پایگاهاطالعات زیست. 1

 نامده، رای تحقیق بیشدتر دربداره زنددگی   ب«. ویکی نور»؛ وبگاه دیجیتال «ویکی شیعه»؛ وبگاه دیجیتال «دانشنامه اسالمی»وبگاه دیجیتال 
؛ رضدا اکبریدان،   شدر  حدال و آراف فلسدفی مالصددر    الدین آشدتیانی،   مکتب فکری و آرای علمی مالصدرا ر.ک: جالل

مالصددرا؛ زنددگی،   ؛ همدو،  حکمدت متعالیده و مالصددرا   ای،  ؛ سدیدمحمد خامنده  حکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصر
لوامع العارفین فی احوال صدرالمتألهین، پژوهشی پیرامدون احدوال   حمد خواجوی، ؛ ممکتب صدرالمتألهینشخصیت و 

؛ هانری کدربن و جمعدی از خاورشناسدان،    سیری در افکار مالصدرا؛ محمدتقی زمانیان، و افکار و آثار و آرای مالصدرا
 و... صدرالدین شیرازی معروف به مالصدرا یا صدرالمتألهین: فیلسوف و متفکر اسالمی
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 1های کسب معرفت است. ای وحدت بین شیوهنوآوری او در ساحت روش، برقراری گونه
 گانه کسب معرفت )عقل، شهود و دین(های سهیش از او یا روشبیشتر اندیشمندان پ

 پذیرفتند، ولی در عمل از پیوندپنداشتند، یا رابطه طولی را میرا در عرض و مغایر یکدیگر می
 ها ناتوان بودند. اما حکمت متعالیه استدالل عقلی، شهود قلبیدست آمده از این روشمعارف به 

ای که تفاوت در روش کسب معرفت، گونه داند؛ بهدیگر میو متون دینی را در طول یک
سازد؛ بلکه تنها حقیقت واحد خارجی و محتوای به دست آمده از آن را دگرگون نمی

کند. از باب نمونه باور به خدا اگر از روی تعبد شدت باور به محتوای واحد را تعیین می
واسطه  ی عقلی باشد، تحقیق، و اگر بههابه متون دینی باشد، تقلید، و اگر به مدد برهان

گونه باور به وجود شود. تقلید، تحقیق و تحقق، سه شهودهای قلبی باشد، تحقق نامیده می
خداوند است که هریک از دیگری شدیدتر است. بنابراین تفاوت روشی، تفاوتی در اصل 

 کند. را متفاوت میمعرفت به دنبال ندارد و تنها شدت باور به آن 
های مورد مناقشه بین متکلمان، مالصدرا بر این اساس، با بازبینی بسیاری از پرسش

دست آمده را به نمایش های به فیلسوفان و عارفان، اصل نزاع را برداشت و یگانگی معرفت
های پراکنده را در ضمن داد تا بیشتر دیدگاهگذاشت. این مبنای روشی به او اجازه می

ای مندرج سازد. او همچنین بر اساس مبانی روشی خود، تفسیر متون گونهدیدگاه حق، به 
های دینی پرداخت. دینی را نیز متحول کرد و با تمرکز بر باطن عرفانی دین به تفسیر گزاره

 دینی به یاری جست و پیوند روشی او مفاد براهین عقلی و مشاهدات قلبی را در تفسیر متون
ای است این نگاه نو، دستاورد مبانی تازه 2نمایش گذاشت. یادشده را در این ساحت نیز به

 شناسی شناسی، انسانشناسی، هستیهای گوناگونی چون معرفتکه مالصدرا در ساحت
 و خداشناسی اختیار کرده بود. 

 های گوناگونشمارند که تنها دیدگاهبرخی حکمت متعالیه را روشی التقاطی و بدون نوآوری می
 توجهی به مبانی و اصول روشی مالصدراست.این خوانش نادرست، نتیجه بی آورد.را گرد می

 های کالمی،ای موشوکافانه و فراگیر است که دیدگاهاندازهحق این است که مبانی روشی او به 
 مشائی و اشراقی را در خود هضم کرده و مکتب جدیدی ارائه داده است که در آن هر سخن

                                              
فلنذكر أدلة سمعية لهذا المطلب حتى يعلم أن الشرع والعقل متطابقان في هذه المسألة كماا  »: 303، ص8الصدرا، اسفار، ج. م1

أحكامها مصادمة للمعارف اليقينياة الضارورية وتباا لفلسافة       تكون  في سائر الحكميات وحاشى الشريعة الحقة اإللهية البيضاء أن
 .  «والسنة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب

 به زیبایی تبلور یافته است.   شر  اصول الکافیو  تفسیر القرآن الکریم. این رویکرد در 2
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 کند. هضم سخنان گوناگون و ارائه آنها در ضمن نظامی برتر و فراگیر،جای حقیقی خود را پیدا می
 های پیشین. تأسیس مکتبی جدید است، نه التقاط مکتب

 ای داشتهای فراوان و تازهلهین در جنبه محتوا نیز نوآوریاروش، صدرالمت برافزون 
یه را بر وجود طلبد. او ستون حکمت متعالای میکه بررسی تفصیلی آنها پژوهش جداگانه

بنا نهاد و فلسفه را از دام اصالت ماهیتِ مرتکز در اذهان، آزاد نمود. حقیقت وجود در نگاه 
 شود.میانی صدرا مشکّک است؛ یعنی کثرت و وحدت در متن وجود خارجی محقق می

 داند. بنابراین آنچه در متناما نگاه نهایی او وجود را واحد شخصی و در انحصار خداوند می
 شود، تنها وحدت است، و جایگاه کثرت، ظهور و تعین وجود است،جود محقق میو

ن باز گرداند و با این شیوه، زمینه اثبات عقالنی وحدت د آن. صدرا علیت را به تشانه خو
 وجود را فراهم ساخت. 

 که یادگار فلوطین اسکندرانی است، در حکمت متعالیه بازتعریف« بسیط الحقیقه»قاعده 
مرتبه نظام  برتریندست داد که یکی ویژه ن شد. مالصدرا دو تفسیر از این قاعده به و مبره

 تراما تفسیر دوم که دقیق 1کند.تشکیکی است و علم تفصیلیِ پیشینِ الهی را اثبات می
 شود و عدم تناهیتر است، درباره حقیقت محض و صرف وجود مطر  میو پیچیده

  2کند.می و وحدت شخصی حق تعالی را اثبات
محتوایی دیگر او مانند حرکت جوهری، اتحاد عاقل به معقول، امکان فقری،  هاینوآوری

 ایتنهایی دریچه تازه برهان صدیقین و سخنان شگرفی که درباره نفس دارد، هریک به
 روی اندیشمندان گشوده است. اکنون با گذشت چهارصد سال، مکتب از معارف را به 
 سفه حاکم است و بزرگانی چون حکیم سبزواری و عالمه طباطبایی در ذیلاو هنوز بر عالم فل

اند. های گوناگون علمی پرداختههای او در ساحتاین مکتب به شر ، تبیین و بسط اندیشه
 شود؛ اما اساسهایی مطر  میو تکمیل حکمت متعالیه گاه انتقادهاالبته در فضای درونی 

 جدیدی توان رویارویی ون مکتب و نظام فلسفیاین بنیان همچنان برجاست و تاکن
 با آن را نداشته است. 

  اهلل سوریرو 
                                              

 .22 - 55، ص81، شماره خردنامه صدرا، «بسیط الحقیقةعلم تفصیلی پیشین و قاعده ». ر.ک: سوری، 1

، 85، شدماره  قبسدات ، «ها(ها و پاسخش)چال بسیط الحقیقةوجود نامحدود خدا بر مبنای قاعده ». ر.ک: سوری و گرجیان، 2
 .  44-25ص


